
ΤΟ «ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ» 

ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (1765)

Κατά τό θέρος τοΰ 1931, ευρισκόμενος έν Ρουμανία χάριν επιτόπιων 
ερευνών έπί των φαναριωτικών κωδίκων, μελετών δε είδικώτερον τό κείμενον 
κα'ι τάς πηγάς τοΰ κατά τό 1780 έκδοθέντος «Συνταγματιού» τοΰ “Αλεξάνδρου 
Ύψηλάντη, άπήντησα καί έτερον εξαιρετικού ενδιαφέροντος κώδικα τής αμέσως 
προγενεστέρας εποχής, τό «Νομικόν Πρόχειρον» τοΰ Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου.

Καί ό κώδιξ οΰτος δεν έτΰγχανε βεβαίως άγνωστος, τουλάχιστον μεταξύ 
τών ρουμάνων συγγραφέων λ Γραμμένος ό'μως εις γλώσσαν ελληνικήν, καί 
δή, άντιθέτως προς τό Συνταγμάτων, μόνον εις γλώσσαν ελληνικήν, αδημο
σίευτος δέ μέχρι σήμερον, ένεφάνιζε πολύ ιστορικόν καί επιστημονικόν ενδια
φέρον, ώστε έκτοτε έσκέφθην νά προβώ εις την έκδοσιν αύτοΰ επί τή βάσει 
τών έν ρουμανικαΐς βιβλιοθήκαις άποκειμένων χειρογράφων.

“Απασχοληθείς έν τοΰτοις κατά τά τελευταία έτη μέ την νέαν κριτικήν 
έκδοσιν τοΰ κειμένου καί τήν συγγραφήν μελέτης έπί τοΰ Συνταγματίου τοΰ 
Ύψηλάντη 1 2, ήναγκάσθην νά αναβάλω πάσαν διά τήν έκδοσιν τοΰ Νομικού

1 Βλ. οϋτω C. Litzica, Catalogul manuscriptelor grece§ti (edit. Academiei 
Romane), Bucure§ti, 1909, σελ. 135 έπ., ένθα περιγράφονται τά περιλαμβάνοντα τόν 
κώδικα χειρόγραφα τής Ρουμανικής’Ακαδημίας. Έκ τής φίλολογίας βλ. I. Peretz, 
Curs de istoria dreptului roman, τόμ. II, 2 (Legiuirile grece§ti), Bucure§ti, 1926, 
σελ. 357 έπ., S. Longinescu, Istoria dreptului romanesc din vremile cele mai 
vechi §i pana azi, Bucure§ti, 1908, σελ. 353 έπ., H. Zamfiresco, Les origines 
du droit prive roumain (These), Paris, 1923, σελ. 129 έπ., St. Berechet, Schi(;a 
de istorie a legilor veehi romane§ti 1632-1866, Chi§inau 1928, σελ. 35 έπ., τοΰ 
αύτοΰ, Istoria vechiului drept romanesc, I: Izvoarele, Ja§i 1933, σελ. 201 έπ., τοΰ 
αύτοΰ, Legatura dintre dreptul bizantin §i romanesc, vol. 1,1 (Izvoadele), Vaslui 
1937, σελ. 146 έπ., ένθα καί περαιτέρω παραπομπαίέξ ών μνημονευτέαι C. Erbiceanu, 
έν «Revista teologica» (1885) III, Ja§i, σελ. 240 καί έν «Biserica ortodoxa romana» 
XXVI, Bucure^ti 1902-1903, σελ. 1017 έπ., 1221 έπ., Ν. Dossios, Studi greco- 
romane, Ja§i 1902 (τεΰχος 2-3) σελ. 101, χειρόγρ. ύπ’άριθ. 66, Ν. Jorga, Istoria 
literaturei romane in sec. al XVIII - lea, II, Bucuresjti, 1901. σελ. 444 έπ., τοΰ 
αύτοΰ, Pedagogia unui jurisconsult fanariot din Bucure§ti la 1780 έν «Analele 
Academiei Romane», S. Ill, t. XII, mem. 15.

2 Βλ. Π. Ζέπου, Συνταγμάιιον Νομικόν Άλ. Ύψηλάντη Βοεβόδα, ήγεμόνος πόσης 
Ούγγροβλαχίας 1780, έκδιδόμενον μετ’ εισαγωγής καί Ιστορικής άνασκοπήσεως τών έν 
αύτφ θεσμών, (Πραγματεϊαι ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. Δ', άριθ. 2), Άθήναι 1936.
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Προχείρου τοΰ Φωτεινοποΰλου προεργασίαν ούτως, ώστε μόλις από τινων 
μηνών ήδυνήθην νά έπιδοθώ και πάλιν εις τοΰ τελευταίου τοΰτου την ερευνάν. 
Εις τοΰτο μέ βοηθεΐ ήδη καί ή φιλική συνεργασία τοΰ εν τώ Πανεπιστημίφ 
τοΰ Ίασίου καθηγητοϋ τής ιστορίας τοΰ ρουμανικού δικαίου κ. Στεφάνου 
Berechet, δστις εΰγενώς έ'θεσεν εις την διάθεσίν μου χειρόγραφον περιέχον τον 
έν λόγφ κώδικα διά την απαραίτητον επί τοΰ κειμένου τούτου επεξεργασίαν.

*
* *

Τό Νομικόν Πρόχειρον τοΰ Μιχαήλ Φωτεινοπούλου αποτελεί τήν πρώτην 
μεγάλην νομοθετικήν συλλογήν, ήτις επί Φαναριωτών ηγεμόνων συνετάχθη 
εν Βλαχία εις νεοελληνικήν γλώσσαν. ’Από τής έπόψεως δε ταύτης αποτελεί 
τον σύνδεσμον τοΰ αρχαιότερου υπό βυζαντινήν μέν ωσαύτως επιρροήν πλήν 
εις έγχωρίαν ρουμανικήν ή σλαβωνικήν κατά κανόνα γλώσσαν συντεταγμένου 
εγγράφου ρουμανικού δικαίου προς τούς μεγάλους επισήμους καί ηγεμονι
κούς φαναριωτικούς κώδικας, τό Συνταγμάτων τοΰ Ύψηλάντη (1780), τον 
Βλαχικόν κώδικα τοΰ Καρατζά (1818) καί τον Μολδαβικόν τοΰ Καλλιμάχη 
(1817), οΐτινες πάντες, κατά τό τέρμα τοΰ ΙΗ' καί τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' αίώνος 
έκδοθέντες, Ιδημοσιεύθησαν είς γλώσσαν ελληνικήν ή τουλάχιστον πρωτίστως 
εις γλώσσαν ελληνικήν.

Πράγματι μετά τήν κατά τό 1640 έκδοθεΐσαν συλλογήν υπό τον τίτλον 
Pravila dela Govora, τήν άλλως Pravila cea mica (= μικρόν κώδικα) 
άποκαλουμένην, ώς καί τήν κατά τό 1652 έν τώ τυπογραφείφ τής Targo- 
viste έκτυπωθεΐσαν πληρεστέραν συλλογήν υπό τον μακρόν τίτλον Indre- 
ptarea Legiei cu Dumnezeu care are toata judecata arhiereasca si 
imparateasca de toate vinele preotesti si mirenesti, ήτις, κατ’ άντίθεσιν 
προς τήν προηγουμένην, άποκαλείται διά τον ό'γκον της καί Pravila cea 
mare ( = μέγας κώδιξ), ό μόνος γνωστός κώδιξ μέχρι τής εποχής τής εκδόσεως 
τοΰ Προχείρου τοΰ Φωτεινοπούλου είναι έν Βλαχία ό είς ελληνικήν γλώσσαν 
συντεταγμένος Νομοκάνων τοΰ Γεωργίου Τραπεζουντίου έτους 1730, δστις 
περιέλαβε κανονικάς κυρίως διατάξεις καί δεν κέκτηται γενικωτέραν τινά διά 
τήν καθόλου ιστορίαν τοΰ δικαίου σημασίαν1.

Τουναντίον έξαιρετικώς δλως σπουδαίαν σημασίαν κέκτηται ό έπακολου- 
θήσας κώδιξ τοΰ Φωτεινοπούλου διά τήν πληρότητα αυτού, ως περιέχων 
αστικού, ποινικού καί έκκλησιαστικοΰ δικαίου διατάξεις καί ώς χαρακτηριστι
κότατα μαρτυρών διά τήν κατά τήν εποχήν τής έκδόσεώς του άναμφισβήτη- 
τον έπιρροήν τοΰ πνεύματος τοΰ έλληνοβυζαντινοϋ πολιτισμού άνά τάς παρα
δουνάβιους ηγεμονίας., *

* *

1 Περί τοΰ Νομοκάνονος τοΰ Γεωργίου Τραπεζουντίου βλ. ήμετέραν μελέτην «Συν
ταγμάτων Νομικόν κλπ.» ώς ανωτέρω, σελ. 26 ένθα καί παραπομπαί.
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414 Παναγιώτου I. Ζέπου

Περί τοΰ συντάκτου τοΰ τελευταίου τούτου κωδικός αί ύπάρχουσαι πλη- 
ροφορίαι δεν είναι ιτολλαί.

Ό τίτλος τοΰ Νομικού Προχείρου τον αναφέρει ως «τιμιώτατον καί 
λογιότατον ύπατον των φιλοσόφων της τοΰ Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας», 
ως χρηματίσαντα Μέγαν Παχάρνικον καί Μέγαν Γραμματικόν παρά τω ήγε- 
μόνι καί τέλος ως καταγόμενον έκ Χίου. ’Αληθώς δε ό Φωτεινόπουλος ήτο 
Χίος. Ό Γ. I. Ζολώτας γράφει περί αυτού εν τη Ιστορία του ι, δτι υπήρξε 
διδάσκαλος τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής περί τό έτος 1778, δτε συν
έγραψε καί «Εισαγωγήν νόμων ήτοι τά ’Ινστιτούτα κατ’ επιτομήν >, δτι κατό
πιν μετέβη εις τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας ένθα έδίδαξε καί διετέλεσε καί 
παχάρνικος (=οίνοχόος) τοΰ ήγεμόνος, δτι μετά ταύτα, ήτοι κατά τό 1781, 
συνέγραψε καί άλλο έργον υπό τον τίτλον «Παραινέσεις αρχοντός τίνος υπά
του των φιλοσόφων καί μεγάλου Παχαρνίκου Βλαχίας Μιχαήλ Φωτεινού τοΰ 
εκ Χίον, ανντεθεΐσαι παρ’ αυτόν καί έκόοθεΐσαι προς τον υιόν» καί δτι τέλος 
τοΰ Φωτεινοπούλου ή Φωτεινού, ως ιόν άποκαλεϊ, κατέχομεν καί άλλα τινά 
συγγράμματα εις χειρογράφους κώδικας τής Μονής Κοσινίτζης γνωστά ως 
«τον Φωτεινού αί μεμβράναι».

Αί παραπομπαί δμως αϊτινες συνοδεύουν τάς πληροφορίας αύτάς τοΰ 
Ζολώτα εν τή 'Ιστορία του είναι πάσαι έσφαλμέναι, ώστε δύσκολος καθίστα
ται ό έλεγχος των ύπ’ αυτού λεγομένων έξ άλλου καί αί άναφερόμεναι χρο- 
νολογίαι δεν φαίνονται ωσαύτως ακριβείς, ως λ.χ. ή τής μεταβάσεως τού Φωτει- 
νοπούλου εις την Βλαχίαν, ήν ό Ζολώτας τοποθετεί μετά τό 1778, ένψ είναι 
γνωστόν δτι από τού 1765 έχομεν έκδεδομένον τό Νομικόν Πρόχειρον αυτού 
εν Βουκουρεστίω.

’Αληθώς είναι απολύτως βέβαιον δτι ό Μιχαήλ Φωτεινόπουλος, μέγας 
παχάρνικος καί γραμματεύς τοΰ ήγεμόνος, Χίος δε τήν καταγωγήν, είχεν ήδη 
κατά τό 1765 περατώσει τό «Νομικόν Πρόχειρον». Τούτο σαφώς προκύ
πτει έκ τών σφζομένων χειρογράφων, καίτοι τινά έξ αυτών άντιφάσκουσι 
προς άλληλα ως προς τήν χρονολογίαν έκδόσεως τοΰ κώδικος.

Ούτω τό Χρυσόβουλλον, δπερ συνοδεύει τον τίτλον τού Νομικού Προ
χείρου καί τό όποιον έπέχει θέσιν Εισαγωγής αυτού, εις τινα με χειρόγραφα 
άναφέρεται ως έκδοθέν υπό τού ήγεμόνος (Ίωάννου) Στεφάνου (Μιχαήλ) 
Ρακοβίτσα καί φέρει χρονολογίαν έκδόσεως /αφξε' ( = 1765)' εις άλλα δμως 
χειρόγραφα τό αυτό Χρυσόβουλλον έπιγράφεται ως έκδοθέν υπό τού (Ίωάν
νου) Σκαρλάτου Γρηγορίου Γκίκα, δστις κατέστη ήγεμών κατά τό τέλος τού 
1765 καί παρέμεινεν εις τον θρόνον τής Βλαχίας καί κατά τό 1766, έτος, 
δπερ (—,αχμξς') άναφέρεται ώς χρονολογία έκδόσεως τοΰ Νομικού Προχεί- 1

1 Γ. I. Ζολώτα, Ιστορία τής Χίου, τόμ. Γ', 1 (Τουρκοκρατία), Άθήναι 1926, 
σελ. 508.
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ρου ΐοΰ Φωτεινοπούλου εν τφ τίτλω του και είς τά πλεΐστα των υφισταμένων 
χειρογράφων \

Ή τοιαύτη δμως άντίφασις τών χειρογράφων ώς προς την χρονολογίαν 
έκδόσεως τοΰ Νομικού Προχείρου έχει απλήν, ως νομίζω, την έξήγησιν.

Ό Στέφανος Ρακοβίτσας, ήγεμών τής Βλαχίας από τού 1764-65, άνέ- 
θεσεν είς τον Μιχαήλ Φωτεινόπουλον την κατάρτισιν εύσυνόπτου συλλογής 
τού έν Βλαχίςτ ΐσχΰοντος δικαίου. Κατά τό 1765, καί δη πιθανώτατα κατά 
τους τελευταίους μήνας τής ηγεμονίας τοΰ Ρακοβίτσα, ό Φωτεινόπουλος είχε 
περατώσει, φαίνεται, τό άνατεδέν είς αυτόν έργον, ό δέ Ρακοβίτσας είχεν 
έκδόσει καί τό εισαγωγικόν αυτού Χρυσόβουλλον, τό φέρον χρονολογίαν 1765. 
’Από τού Σεπτεμβρίου δμως 1765 δ Στέφανος Ρακοβίτσας έπαυσε νά ήγε- 
μονεύη επί τού θρόνου τής Βλαχίας· έφ’ ω καί οΐ αντιγράφεις τοΰ κώδικος, 
ίσως συναινούντος καί τού Φωτεινοπούλου, ούδαμώς έδίστασαν καί έσπευ- 
σαν ν’ αφιερώσουν καί ν’ αποδώσουν τό δλον έργον εις τον νέον ηγεμόνα, 
τον Σκαρλάτον Γκίκαν. Τό πράγμα ούδεμίαν παρείχε δυσκολίαν κατά τούς 
απολυταρχικούς εκείνους χρόνους, τουναντίον μάλιστα ίσιος νά είχε καί άλλην 
ούσιαστικωτέραν δικαιολογίαν, την κατά τον τρόπον τούτον έκδήλωσιν τού 
μίσους τών υπηκόων προς τον τυραννήσαντα την χώραν Ρακοβίτσαν καί 
άντιθέτως την διαδήλωσιν τής αγάπης αυτών προς τον νέον αγαθόν ηγεμόνα 
Σκαρλάτον Γκίκαν. Πράγματι δέ φαίνεται δτι ύπήρξεν έξόχως ζωηρά ή άντί- 
θεσις τής πολιτείας εκατέρου τών ήγεμόναιν τούτων 2, ώστε ίσως κατά την 
άντίληψιν τοΰ συντάκτου καί τών άντιγραφέων τού Νομικού Προχείρου ή 
στρέβλωσις τής ιστορίας καί ή απονομή τού νομοθετικού έργου εις τον άγα- * *

1 Ούτως έν χειρογράφφ όπ’ όριό. 273 (20) τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας τό Χρυσό
βουλλον άναφέρεται ώς έκδοθέν υπό τοΰ Στεφάνου Ρακοβίτσα έν έτει 1765. Εις άλλα 
δμως χειρόγραφα τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας (ύπ’ άριίΐ. 275, 276) ό κώδιξ άφιεροΰται 
είς τόν ήγεμόνα Σκαρλάτον Γκίκαν καί φέρει χρονολογίαν 1766. Πρβλ. Litzica, 
•Ένθ’ άνωτ. σελ. 135, 138, 139.

* Ό Δ. Φωτεινός, 'Ιστορία τής πάλαι Δακίας, τόμ. 2, Βιέννη 1818, σελ. 331 έπ., 
περιγράφει χαρακτηριστικής τήν άντίθεσιν τής ήγεμονίας τοΰ Στεφάνου Ρακοβίτσα καί 
τοΰ Σκαρλάτου Γκίκα. Περί τοΰ πρώτου μνημονεύει τόσον τήν φονικήν δράσιν δσον καί 
τήν άγρίαν διοίκησιν καί διαχείρισιν τών κοινών. Άντιθέτως διά τόν Σκαρλάτον Γκίκαν 
λέγει οτι τάγκαλά καί εγίνοντο αΐ ήγεμονεϊαι... επί χρήμαοι, πλην όταν εφθανεν είς τοΰ βασι- 
λέως την ακοήν αγωγή τών εντοπίων παραμικρά, ενριοκε πάντοτε δικαιοσύνην άφεύκτως, καί 
έγίνετο εκλογή τοΰ εναρετωτέρον τών ηγεμόνων·, ένεκα τούτου δέ ό Γκίκας των υπολ,ηπτικός 
διά τάς άρετάς του είς το Λεβλέτι, εδιωρίαθη ήγεμών με όλιγωτέραν δόσιν χρημάτων·. Ή ηγε
μονία του ύπήρξεν ένάρετος διότι, κατά τόν ιστορικόν, ό Γκίκας «είχε πάντοτε είς το αγα- 
θοποιεΐν έμφυτον κλίαιν· ήγεμόνευσε δέ έπί έν καί ήμισυ έτος καί τετελ-εντηοεν εν ειρήνη 
καί ήουχίρ.· ταφείς έν τή μονή τοΰ Άγ. Σπυρίδωνος, ήν αυτός ό ίδιος είχε κτίσει. 
Ό Δ. Φωτεινός έν τή έξιστορήσει του ταύτη αντιγράφει τά περί Ρακοβίτσα καί Γκίκα 
λεγάμενα έν τή Ίστορίφ τής Βλαχίας, έκδούείαη δαπάνη τών αδελφών Τουνουσλή 
έν Βιέννη 1806, σελ. 303 έπ.
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416 Πιχναγιώτου ί. Ζέπου

θόν ηγεμόνα άπετέλει, πλήν ιών άλλων, καί έργον δικαιοσύνης. Ούτω δ’, ως 
νομίζω, δύναται έπαρκώς να έξηγηθή ή περί τήν χρονολογίαν τής εκδόσεως 
τής συλλογής καί τον διατάξαντα τούτην ηγεμόνα ανακρίβεια, ως αΰτη προ
κύπτει εκ τών σωζομένων χειρογράφων.

** *

Τό περιεχόμενον τοΰ κωδικός τοΰ Φωτεινοποΰλου μας παρέχει εν συνά
ψει αυτός ό τίτλος του. Οΰτος έχει ως εξής:

«Νομικόν Πρόχειρον εξενεχθ'εν υπό πάντων τών καθολικών νομίμων 
εκκλησιαστικών τε και Βασιλικών παρά τον τιμιωτάτου τε και λογιωτάτον 
υπάτου τών φιλοσόφων της τοΰ Χρίστον Μεγάλης Εκκλησίας και πρφην 
μεγάλου παχαρνίκον Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου, Χίον, δπερ και μεταφρασθέν εις 
ελληνικήν απλήν διάλεκτον παρά τον αυτόν διηρέθη εις τρία βιβλία, Ανθολο
γία βασιλικών νόμων και εκκλησιαστικών κανόνων όνομασθέν».

Ή διαίρεσις τοΰ έργου εις τρία βιβλία αντιστοιχεί προς την εν μεγάλαις 
γραμμαϊς διαίρεσιν τής ΰλης εις αστικόν δίκαιον, εις ποινικόν δίκαιον καί 
εις τό δίκαιον τών εκκλησιαστικών κανόνων. Ούχ ήττον ή τοιαΰτη διαίρεσις 
δεν τηρείται αΰστηρώς, ιδίως εις τό β'βιβλίον, τό όποιον, πλήν ποινικών 
διατάξεων, περιέχει καί πλείστους τίτλους αφορώντας εις τό αστικόν καί εις 
τό δικονομικόν δίκαιον ώς επίσης καί εις τούς γεωργικούς καί τούς ναυτικούς 
νόμους.

Ή συγκριτική έπισκόπησις τών χειρογράφων μάς παρέχει τό εξής περιε
χόμενον τοΰ κωδικός.

Βιβλίον α'. Περί ορθοδόξου πίστεως.— Κατάκρισις εκτεθεΐσα εις τους 
κριτάς παρά Λέοντος και Αλεξάνδρου, τών ευσεβών Βασιλέων.—Περί δικαιο
σύνης, νόμον τε καί συνήθειας. — Περί αΰθεντών. — Περί αρχόντων. — Περί 
ραβασίων ήτοι άρτζονχαλίων.— Περί κριτών. — Περί αιρετών κριτών. — Περί 
άποφάσεως κριτών — Περί συνηγόρων ήτοι βεκίληδων. — Περί εκκλήτων. — 
Περί μαρτύρων. — Περί δικαιοδοσίας. — Περί τών καλούμενων εις δικαστή- 
ριον.— Περί τών έμποδιζόντων τους εναγόμενους.— Περί αποδείξεων.— Περί 
δρκον. ·— Περί κρίσεων αποφασισμένων καί ήρτημένων, ήτοι είσέτι μη απο
φασισμένων. — Περί μουφλονζηδων. — Περί μνηστείας καί δωρεών αυτής. — 
Περί γάμων.— Περί λύσεως γάμου. (Αίτίαι δί ας διαζενγννται δ άνήρ από 
τής γυναικός, αίτίαι δι ας διαζενγννται ή γυνή από του άνδρός αυτής, λνσις 
γάμου άζήμιος καί επιζήμιος).—Περί άφαιρεθέντων πραγμάτων υπό τον ανδρο
γύνου. — Περί προικφων πραγμάτων καί προνομίων αυτών. — Περί εξόδων 
γιγνομένων εις προικιμάία πράγματα.—Περί άπαιτήσεως πρώτης καί δευτέρας 
προικός.—Περί γαμικών κερδών.—Περί δευτερογαμονντων άνδρών καί γυναι
κών. — Περί πάκτων καί συμφωνιών προικός. — Περί εξώπροικων. — Περί
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εκποιήσεως μοσίας και αγρόν προικιμαίου. — Περ'ι νποβόλον. — Περί θεωρή- 
τρου. — ΓΙερ'ι δωρεών μεταξύ άνδρός και γνναικός. — Περί διαθήκης. — Περ'ι 
ρηγννμένης διαθήκης και μέμψεως αυτής.— Αιτίαι του πώς δύναται δ γονενς 
να κάμη απόκληρον τδ παιδίον αυτού.—Αιτίαι <5ι° ας κάμνονν τα παιδία απο
κλήρους τους γονείς αυτών.—Περ'ι λεγάτων.—Περ'ι Φαλ,κιδίου.— Περ'ι κληρονο
μιάς.— Περ'ι επιτρόπων και ορφανικών πραγμάτων.—Περί συνεισφοράς πραγ
μάτων. — Περί άφηλίκων. — Περ'ι παλλακής, δμον δε φυοικών παιδιών και 
θετών. — Περί πορνογενών. - Περί υποβολιμαίων. — Περί εγκνμονούοης γυναι- 
κός.—Περί των εις παϊδας άμετρων δωρεών. — Περί δωρεών άπλώς.— Περί 
δωρεών αναστροφής.— Περί των μετά θάνατον δωρεών—Περί εξοφλήσεων.— 
Περί παρακαταθήκης. — Περί εντολών. — Περί επερωτήσεων εν δικαστηρίω 
γιγνομένων.—Περί δανείου καί χρέους.—Περί τόκων.—Περί ενεχύρων. — Περί 
δολαότητος εις ενέχυρα γιγνομένης. — Περί χρεωφειλετών καί δανειστών. — 
Περί άναργυρίας.— Περί εγγνης.

Βιβλίον β λ Περί συμφωνιών καί συντροφιάς. — Περί διαιρέοεως επικοί- 
νου πράγματος.—Περί άπολλουμένων πραγμάτων. — Περί πραγμάτων εκδι- 
κουμένων. — Περί χρήσεως καί ενοικίου.—Περί χρήσεως καρπών, ήτοι γεδι- 
κίον καί πάκτου, ήτοι συμφωνίας. — Περί προνομίων τής βιστιαρίας. — Περί 
άσυδοσίας καί κοινών άγγαρειών. — Περί άπογραφής ήτοι άσεζάρας. — Περί 
άγορας καί πράαεως. — Περί δεσποτείας εκ διαφόρων τρόπων διά χρονιάς 
νομής συνισταμένης, καί μή, περί άπλώς δεσποτείας. — Περί εξόδων όπου 
πρέπει νά ζητούνται ή μή. — Περί άποδόσεως πραγμάτων. — Περί επιδείξεως 
ήτοι παραστάσεως πραγμάτων. — Περί διοικήσεως πραγμάτων.— ’ Αγωγή αυτοΰ 
του διορίσαντος τινά διά νά είναι προεστώς εις καμμίαν πραγματείαν ή έργον.
— Περί μαινομένων καί άσωτων.—Περί γονέων καί παίδων.—Περί μεγάλου 
Λογοθέτου.— Περί δόλου.— Περί τεχνιτών. — Περί τοΰ μή ένυβρίζεσθαι παρά 
των δανειστών τά λείψανα τών χρεωστοΰντων.— Περί καινοτομιών γινομένων 
εν οίφδήποτε τόπφ, είτε δημοσίφ είτε Ιδιωτικά). — Περί νέων οΐκοδομιών. — 
Περί τοΰ τίμιου σταυρού. — Περί ζητιάνων.—Περί αλιείας. — Περί πατρώνων 
καί άπελευθέρων. — Περί προξενητών ήτοι τελάληδων. — Περί μανζιλίων. — 
Περί μισθού διδασκάλων καί Ιατρών.— Περί τιμής δούλων. — Περί άθεμιτογα- 
μούντων.—Περί ζαχιρέδων.—Περί έμφντεύσεως καί μισθώσεως.—Περί άνταλ
λαγής, ήτοι δεϊσιοϋ. — Περί δουλειών. — Περί φάκτον καί άγνοιας. — Περί 
πεκουλίον.— Περί ύδάτων. — Περί προτιμήσεως. —Περί κονμερκίου ήτοι βάμ
ματος.—Περί δρων γης. — Περί μύλων.— Κατά επίβουλων αυθεντών. — Περί 
πορνοβοσκών.—Περί εξετάσεων. —Περί φόνων.—Περί κλεπτών.— Περί ληστών.
— Περί ιεροσυλίας.— Περί τυμβωρύχων. — Περί εμπρησμού.·—Περί τών εν τή 
φυλακή δντων. — Περί τον μή είναι ίδιαηικήν φυλακήν. — Κατά ματραπάζη- 
δων.—Περί ζημιονντων άνθρώπων καί αλόγων.—Περί βίας. —Περί ψενδεπι-

Επεγηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ'. 27
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πλάστων γραμμάτων και αγωγών. — Περ'ι αρπαγής γυναικών ή παρθένων.— 
Περ'ι μάγων καί φαρμακειών.— Κατά συκοφαντών.—Κατά μετρητών.—Κατά των 
ταξιλδάρηδων αυθεντικών άσπρων.—Περ'ι κατηγοριών εγκληματικών. —Κατά 
απελατών.—Κατά τών τον Θεόν βλασφημουντών.— Κατά ιατρών και τζερά- 
χηδων. — Περ'ι δούλου ύποφθαρέντος.—Περ'ι κατζιβέλων και δούλων φνγάδων 
και περ'ι τών κρυπτόντων αυτούς. — Περί άπαιτήσεως κλοπιμαίου πράγματος. 
—Περί κλοπής όπου ήθελε γίνει εις καπηλείαν ή χάνι.—Κατά τών τυπτόντων. 
—Περί ροναφετίου. — Περί ύβρεως.—Περί μοιχείας.—Περί αγωγών μή δυνα- 
μένων κινηθήναι — Περί παρθενοφθορίας. — Περί άρρενομανίας.—Περί νηπίων 
εκτιθεμένων.— Περί δμμάτων. — Περί νόμων διαφόρων. — Περί σφαλμάτων 
καί ποινών διαφόρων. — Περί σημασίας ονομάτων τινών αναγκαίων. — Περί 
κανόνων διαφόρων, ήτοι φετφάδων.—Νόμοι γεωργικοί εκ τών τον ’Ιουστινια
νόν βασιλέως. — Περί κλοπής γεωργικών. — Περί δένδρων τμηθέντων. —Περί 
φόνου ζώων. — Περί βακάρηδων ήτοι αγελαδάρηδων.—Περί μάχης δύο ζφων. 
— Περί ζημίας ζφων κατ ανθρώπου.—Περί εμπρησμόν.—Νόμοι ναυτικοί.— 
Περί ναυτικών ενοχών.—Περί ναυαγίου καί αποβολής τών φορτίων. — Περί 

διαποντίον δανείου.

Βιβλίον γ' περιέχον εκκλησιαστικός υποθέσεις έξ ών αί πλεϊσται ανά
γονται εις τά πολιτικά.—Περί πατριάρχον. — Περί αρχιερέων. — Περί ψήφων 
αρχιερέων.— Περί παραιτήσεως αρχιερέων. — Περί χειροτονίας. — Περί προνο
μίων αρχιερέων.—Περί διαγωγής αρχιερέων, Ιερωμένων καί μοναχών. — Περί 
οικοδομής μοναστηρίων καί εναγών οίκων.—Περί προνομίων επισκόπων καί 
εκκλησιών.—Περί μοναστηρίων καί ιερών οίκων.—Περί μοναστηριακών πρα
γμάτων. — Περί αφιερωμάτων. — Περί επισκόπων καί ιερέων. — Περί ιερέων 
μή λαμβανόντων άπολντικά γράμματα.— Περί λαοπλάνων μοναχών.— Περί 
παραλόγου άφορισμοϋ.— Περί καθαιρέσεως. — Περί ύβρεως. — Περί μοιχείας 
καί πορνείας, επιορκίας τε καί κλοπής. — Περί τών εχόντων συνεισάκτους 
γυναίκας.— Περί συνωμοσίας.— Περί μετάνοιας καί πνευματικών πατέρων.— 
Κατά τών τυπτόντων. — Περί φόνων εκουσίων—Περί τών άρνησαμένων την 
άμώμητον πίστιν.— Περί παρθενοφθορίας. — Περί γοήτων καί φάρμακών.— 
Περί τόκων. — Περί.λύσεως γάμου καί μή. — Περί γάμων. — Περί γάμων ασυ
στάτων.— Περί βαπτίσματος καί τής εζ αύτοϋ συγγένειας. — Περί γονέων καί 
παίδων. — Περί όρκων. — Περί 'Ιουδαίων. — Περί διαθήκης επισκόπων καί 
μοναχών.—Περί κανόνων εκκλησιαστικών δ μου καί νόμων.

*❖ *
Περί τών πηγών, αΐτινες έχρησιμοποιήΟησαν κατά την σύνταξιν τοϋ 

Νομικού Προχείρου πολλά διδάσκει το καί ανωτέρω ήδη μνημονευδέν εισα
γωγικόν Χρυσόβουλλον τοϋ ήγεμόνος, δπερ, σπουδαιότατοι' καθ’ εαυτό καί
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διά την έν γένει ιστορίαν τής έκδόσεως τοΰ κωδικός, άναδημοσιεύομεν1 
ενταύθα ευθύς κατωτέρω.

Τό Χρυσόβουλλον έχει ως εξής:
« ... Στοχαζόμενοι τό απαραίτητον χρέος όπού εχομεν διά νά φροντίζω- 

μεν άγρύπνοις δμμασι καί νοϊ διεγειγερμένω πάντα δσα ουντείνουσι καί άφο- 
ρώσιν εις καλήν διοίκηοιν καί εύκοομίαν τής ής έλάχομεν θεόθεν ηγεμονίας 
καί φροντίζοντες περί τούτων κατά τό εφικτόν, ήθελήσαμεν κατά τό δυνατόν 
νά άνακαλέσωμεν την εύκοομίαν εκείνων των δσων ετυχον πως νά διακνδερ- 
νώνται άτάκτως καί νά άγωνται άκόσμως, καί άκολονθως βουλήν έβουλεύθη- 
μεν διά νά σνστήσωμεν κατά πρώτον τούς πολιτικούς νόμους, εφ’ φ διενερ
γώντας προοφυώς καί άρμοδίως κατά τε τον νοϋν καί την θέληοιν αυτών καί 
νά μή παραβλέπωμεν αυτούς διενεργουμένους καταχρηοτικώς άμα καί άπε- 
ριοκέπτως, καθώς εως τώρα ετυχον νά ένεργώνται, τό όποιον αυτό εγίνετο 
αιτία μεγάλης βλάβης εις ένα έκαστον τών κρινομένων, καί αιτία εις τό νά 
προσκρούσωμεν καί ημείς εις τον άγιον Θεόν τον δωρηοάμενον ήμΐν την ηγε
μονίαν ταύτην, καί νά κατηγορηθώμεν άμελείας άμα καί αχαριστίας, αμελείας 
μέν, ώς άμελοϋντες τής καλής οίακοστροφίας τοΰ πολυκυμάντου τούτου σκά
φους τών πολιτικών υποθέσεων καί μή προαορμίζοντες αυτό εις εύδίονς λιμέ
νας διά τοΰ άνήκοντος δικαίου, οπού κατά χρέος πρέπει νά άποδίδωμεν εις 
κάθε μίαν ϋπόθεσιν, καί με τούτο νά κάμνωμεν νά αναπαύεται έκαστος, διά 
νά μή γογγνζη καί νά μήν άγανακτή ώς κλυδωνιζόμενος υπό τής αδικίας' 
αχαριστίας δε ώς μή δείξαντες καρπούς ευχαριστίας εις τον άγιον Θεόν διά τε 
άλλων όφειλομένων έργων αρετής καί μάλιστα τής δικαιοσύνης εν ή επανα
παύεται. Τού έργου τοίννν τούτου αμφοτέραις χερσί δραξάμενοι άπεφασίσαμεν 
νά ενεργήσωμεν τήν σύοτασιν τούτων τών πολιτικών νόμων, οιτινες δντες ού 
μόνον πάντη ασαφείς αλλά καί διεοκορπισμένοι, εδέοντο άμα καί μεταφράσεως 
κατά τό νόημα αυτών καί συλλογής από πάντων τών νομίμων, ναι μήν καί 
εκλογής. Καντεϋθεν καί διά τήν εκτέλεαιν τούτου διωρίσαμεν άνδρα δόκιμον 
και αρμόδιον τήν τε θύραθεν καί εκκλησιαστικήν παιδείαν έγγεγυμνασμένον 
και προς τούς νόμους εύφυώς εχοντα, τον τιμιώτατον καί λογιώτατον άρχοντα 
ύπατον τών φιλοσόφων τής τοΰ Χριστού μεγάλης εκκλησίας Μιχαήλ Φωτεινόν 
Χίον, τον καί μέγαν παχάρνικον χρηματίσαντα καί παρ’ ήμΐν μέγαν γραμμα
τικόν δστις καί έξερευνήαας ακριβώς καί με κάθε επιμέλειαν έξακριβώσας 
τάς τε νομικάς διαταγάς δλας, όμού δε καί τάς τοπικάς συνήθειας οπού τέως 
είναι έν χρήσει, καί δσα επωφελή καί αρμόδια εις τάς παρεμπιπτονσας τάαδε 
υποθέσεις συλλέξας, άρνόμενος αυτά από τε τών βασιλικών νόμων, τών έκκλη-

1 Αναδημοσιεΰομεν έκ Litzica, νΕνθ’ άνωτ. σελ. 135 έπ. Πρβλ. καί παλαιοτέραν 
έκδοσιν έν Litzica, Manuscrisele grecesci din Biblioteca Academiei Romane, Bucu- 
resti, 1900, σελ. 32 in.
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σι,απτικών νομίμων και άλλων διαφόρων βιβλίων νομικών καί όλα κατά το 
δυνατόν εις εν σνναγαγών, εγινε τό παρόν σύνταγμα διηρημένον εις τρεις 
τόμους έντελέστατον καί ακριβέστατοι', εις δ προσετέΟησαν καί τινες διαταγαί 
αναγκαιότατοι πάνυ καί ωφέλιμοι διά την ευνομίαν καί καλήν διοίκησιν της 
θεοφρονρήτον ταντης τζάρας, τό οποίον καί δοκιμασθέν ακριβώς παρά σοφών 
άνδρών καί ενρεθεν απαράλλακτοι' τοΐς νόμοις, ατε φνλάττον άπαρασαλεντως 
τό καθ’ αυτό νόημα καί σκοπόν τών νόμων, καί καλώς μεταφρασθέν κατά 
την έννοιαν εκείνων έπεκνρώθη παρ’ ημών καί εξεδόθη εις τό νά διενεργήται 
εις όλα τα κριτήρια τής τ ζάρας ταντης διά την διαίτησιν τον δικαίου, θεμέλιον 
ον καί βακτηρία εις ενέργειαν όλων τών νόμων καί δικαίων κρίσεων. Παραγ- 
γέλλομεν λοιπόν καί εντελλόμεθα εις όλους τους κριτάς τους τε άρχοντας τον 
αυθεντικόν ήιιών διβανίου καί λοιπούς τών μερικών κριτηρίων διά νά φυλάτ- 
τετε εις κάθε υπόθεαιν τά κατά νόμους δίκαια άπαρασαλεντως προσαρμόζον- 
τες προαφνώς καί άρμοδίως τάς νομικάς διαταγάς εις κάθε υπόθεαιν απαθώς 
καί άφιλοπροσώπως καί προσέχοντες όλφ νοί εις τό δίκαιον, ουδόλως ανα
τροπήν τινα τοϋ δικαίου ποιονντες έφ“ οίαδήτινι αιτία εξάπαντος, ωσάν όπου 
δστις φωραθή άνατρέπων τό δίκαιον καί τους νόμους λυμαινόμένος θέλει δοκι
μάσει τάς εκ τών νόμων ποινάς. Οντως άποφαινόμενοι εξεδώκαμεν καί τό 
παρόν ήμέτερον αυθεντικόν χρνσόβουλλον γράμμα...»

Πάντες οί ρουμάνοι συγγραφείς1, οί άσχοληθέντες μέ την ιστορίαν τοΰ 
Νομικού Προχείρου, θεωρούν δτι ό Φωτεινόπουλος έχρησιμοποίησε τά Βασι
λικά ώς θεμέλιον κατά την σύνταξιν τής συλλογής του. Καί ναι μέν δεν έλει- 
ψαν καί άλλαι τινές βυζαντιναί πηγαί, ιδίως νεαραί καί εκκλησιαστικοί κανό
νες, έν τοΰτοις δμως, κατ’ αΰτοΰς, τά Βασιλικά υπήρξαν ή κυρία πηγή έξ ής 
ήντλησεν ό συντάκτης τοϋ κωδικός, συχνότατα παραπέμπων εις αυτά καί εν 
αΰτώ τφ κειμένφ τοΰ Νομικού Προχείρου1 2.

Κατά την ήμετέραν έν τοΰτοις άντίληψιν είναι δλως άπίθανον ό Φωτει- 
νόπουλος νά έχρησιμοποίησεν έν έ'τει 1765 την μόνην τότε υπάρχουσαν έκδο- 
σιν τών Βασιλικών υπό τοϋ C. A. Fabrotus (έν Παρισίοις 1647) τόσψ 
μάλλον δσφ οϋδέν περί αυτής αναφέρει, περί χειρογράφων δ°, ώς είκός, 
δυσχερώς δΰναται νά ύποστηριχθή δτι τοιαϋτα έκυκλοφόρουν έν Ρουμανία 
κατά τό τέρμα τοΰ ΙΗ' αίώνος. Πιθανώτερον είναι κατ’ ακολουθίαν δτι ό 
συντάκτης τοϋ Νομικοϋ Προχείρου έμμέσως μόνον έχρησιμοποίησε τά Βασι
λικά καί δτι μάλλον είχεν ύπ’ δ'ψιν του μεταγενεστέραν τινά σΰνοψιν αυτών. 
Την γνώμην δέ ταΰτην ύπεστηρίξαμεν ήδη καί παλαιότερον3, καίτοι αυτή

1 Πρβλ. τούς ανωτέρω έν σελ. 412 σημ. 1 άναφερομένους συγγραφείς.
2 Ό I. Peretz, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 374 έπ. επιχειρεί παραβολήν τών διατάξεων τοΰ 

Νομικού Προχείρου πρός τάς βυζαντινός πηγάς καί ιδία τά Βασιλικά, εις τά όποια συχνή 
άπαντρ παραπομπή καί έν αΰτφ τφ κειμένφ τοϋ κωδικός τοϋ Φωτεινοπούλου.

* Βλ. ήμετέραν έκδοσιν «Συνταγματίου» Ύψηλάντη σελ. 27.
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αποτελεί εισέτι απλήν εικασίαν, έφ’ δσον ό κώδιξ ολόκληρος δεν άπόκειται 
έκδεδομένος, ώστε ό έλεγχος των πηγών αύτοΰ να καταστή ευχερέστερος καί 
ασφαλέστερος.

Κατά τα λοιπά, καθά καί έν τώ Χρυσοβοΰλλφ ιστορείται, ό Φωτεινό- 
πουλος διά την σύνταξιν τοΰ Προχείρου του έλαβεν ύπ’ όψιν, πλήν των 
«Βασιλικών νόμων», καί τά «εκκλησιαστικά νόμιμα» ώς καί «άλλα διάφορα 
νομικά βιβλία» τέλος καί «τάς τοπικάς συνήθειας όπου τέως είναι έν χρήσει», 
άτινα πάντα θά καταστώσιν εμφανή ευθύς ως συμπληρωθή ή ύφ’ ημών ήδη 
παρασκευαζομένη έκδοσις τοΰ κειμένου τοΰ κωδικός.

%
Φ *

Διά την έκδοσιν ταύτην δύνανται νά χρησιμοποιηθούν πλείονα χειρό
γραφα, ών πάντων κατέχομεν ήδη την άναγκαίαν περιγραφήν είς έκδεδομένα 
ρουμανικά συγγράμματα.

Ούτως ό C. Litzica έν τφ καταλόγφ του τών ελληνικών χειρογράφων 
τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας1 περιγράφει τούς εξής κώδικας περιέχοντας 
τό Νομικόν Πρόχειρον τοΰ Φωτεινοπούλου:

α) Χειρόγραφον τοΰ ΙΗ' αίώνος ύπ’ άριθ. 273 (20) καί 274 (21) τής 
Ρουμανικής ’Ακαδημίας (βλ. περί αύτοΰ Litzica, σελ. 135 έπ.)

β) Χειρόγραφον τοΰ έτους 1797 («άντιγραφέν παρά Γεωργίου Μεδελ- 
νιτζιάρου») ύπ’ άριθ. 275 (122) τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας (βλ. Litzica, 
σελ. 138 έπ.)

γ) Χειρόγραφον τοΰ ΙΘ' αίώνος ύπ’ άριθ. 276 (131) τής Ρουμανικής 
’Ακαδημίας (βλ. Litzica, σελ. 139 έπ.)

δ) Χειρόγραφον τοΰ ΙΗ' αίώνος ύπ’ άριθ. 277 (378) Ρουμανικής ’Ακα
δημίας (βλ. Litzica, σελ. 140έπ.)1 2.

ε) Χειρόγραφον τοΰ ΙΗ' αίώνος ύπ’άριθ. 798 τής Ρουμανικής ’Ακα
δημίας (βλ. Litzica, σελ. 525, καί ιδίως Peretz, Curs II, 2, σελ. 365).

Πάντα τά χειρόγραφα ταΰτα περιγράφονται έπίσης καί έν I. Peretz, 
Curs de istoria dreptului roman, τόμ. II (μέρος β') Legiuirile grecesti 
Bucuresti, 1926, σελ. 357 έπ. Έκ τούτων τά τρία πρώτα είχον άποσταλή 
κατά την διάρκειαν τοΰ μεγάλου πολέμου είς Μόσχαν προς μείζονα ασφάλειαν 
μετ’ άλλων θησαυρών τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, έθεωροΰντο δε μέχρι 
πρό τίνος ώς όριστικώς άπολεσθέντα διά την Ρουμανίαν. Κατά τελευταίας 
έν τούτοις πληροφορίας, ας όμως δεν ήδυνήθην εισέτι νά έλέγξω, καί τά χειρό-

1 Litzica, Catalogul manuseriptelor grecesti, 1909, σελ. 135 έπ.
2 Τό χειρόγραφον χοϋτο ύπ’άριθ. 277 (378) Ρουμανικής ’Ακαδημίας είχον τήν ευκαι

ρίαν νά επισκοπήσω κατά τήν έν Βουκουρεστίφ διαμονήν μου. Άποτελεϊται έκ 343 σελί
δων 0,33X0,23 καί μετά ρουμανικόν ποίημα περί τοΰ έργου τοΰ ήγεμόνος περιλαμβάνει 
γό Χρυσόβουλλον τοΰ Σκαρλάτου Γκίκα καί είτα τό κείμενον τοΰ Νομικού Προχείρου.
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γραφα ταΰτα έπεστράφησαν και άπόκεινται ήδη και πάλιν εν τή δέσει των 
εν τή Ρουμανική ’Ακαδημία.

Παραλλήλως προς ταΰτα έχομεν επί πλέον καί δυο χειρόγραφα τοΰ Νομικού 
Προχείρου τοΰ Φωτεινοποΰλου, περί ών νεωστί πληροφορεί ό Bereehet1 
δτι τό έν εΰρηται εν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Ίασίου, τό 
δ’ ετερον εν τω Κρατικφ Άρχείφ τοΰ Ίασίου 1 2.

Ό αριθμός των σφζομένων τούτων χειρογράφων, πολλά μαρτύρων καί 
διά την ίσχΰν τοΰ Νομικοΰ Προχείρου, επιτρέπει ήδη την έπίτευξιν άρτιας 
κριτικής έκδόσεως τοΰ κειμένου του, ήν, ώς ελπίζομεν, θά δυνηθιΰμεν νά 
φέρωμεν εις πέρας εντός των προσεχών ετών. Έλπίζεται ούτως δτι καί ό κώδιξ 
αυτός, σημαντικώτατος εν τή σειρά τών μεγάλων νομοθετημάτων τών Φανα- 
ριωτών ηγεμόνων τών παραδουνάβιων χωρών, ταχέως θά άνασυρθή εκ τής 
άφανείας, ή δέ υπό τοΰ καθηγητοΰ Bereehet, σχεδιαζομένη μετάφρασις αΰτοΰ 
εις την ρουμανικήν γλώσσαν θά καταστήση αυτόν κτήμα καί τής συγχρόνου 
ρουμανικής νομικής φιλολογίας καί θά προσδώση εις αυτόν την έμπρέπουσαν 
έ'ξοχον θέσιν έν τή ιστορία τοΰ άρχαιοτέρου καί υπό ελληνικήν έπίδρασιν 
τελοΰντος ρουμανικοΰ δικαίου.

422 Π. I. Ζέπου, Τό «Νομικόν Πρόχειρον» Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου (1765).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΖΕΠΟΣ

1 Bereehet, LegAtura dintre dreptul bizantin si romatiesc, I, 1, 1937, σελ. 150.
2 Τό τελευταίου τοϋτο εΰρηται νΰν εις χεϊράς μας πρός επεξεργασίαν τοΰ ύπό έκδοσιν 

κωδικός τοΰ Φωτεινοποΰλου. Περί τών χειρογράφων τοΰ Ίασίου βλ. επίσης Ρ e r e t z, 
Ένθ’ άνωτ., σελ. 365 έπ,
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